
 

Guarapuava, 02 de Outubro de 2020. 

Assunto: Transferência de Presos em Contexto de Covid 

Os Policiais Penais da Penitenciária Industrial de Guarapuava(PIG), vem através deste, 

solicitar averiguação por parte do SINDARSPEN junto ao Departamento Penitenciário, sobre 

uma possível transferência de 80 presos de convívio da Cadeia Pública e o envio de 80 presos 

alojados na galeria do “seguro” para Irati. Estamos vivendo um cenário de Covid-19, tem 

imposto normativas de segurança para evitar a transmissão. Atualmente, a Portaria nº 

40/2020, em seu Art. 1º determina  a suspensão de transferência estadual  e interestadual de 

presos, até ulterior deliberação. Diante de tal fato, tem-se acompanhado na Unidade, 

movimentação de seleção de presos para essa transferência, o que tem ocasionado muitos 

questionamentos pelos Policiais Penais, diante da atual conjuntura de saúde do Estado. Essa 

transferência ocasionará, dificuldades em questão da segurança, pois os mesmos serão 

alocados nas galerias destinadas aos presos do “seguro”, pois estes ocupam a 4ª e 5ª Galeria, e 

trabalham na Empresa Palitos, setor de trabalho destinado apenas aos presos seguro. Na 

realidade atual da PIG, os presos do convívio e presos do seguro estão em blocos separados e 

com essa atual previsão de mudanças, estes irão ocupar o mesmo bloco,  pois a 4ª e 5ª galeria, 

ficam no mesmo bloco. Esta situação pode comprometer o trabalho realizado, o qual isolou os 

presos do seguro em apenas um único bloco e também bom andamento das atividades 

desenvolvidas pelas  empresas parceiras. 

 Esses fatos relatados,  preocupam os Policiais Penais, em relação ao bom andamento 

das atividades da Unidade no que se refere as questões de saúde e segurança. Estas 

transferências vão movimentar 160 presos de pelo menos 3 cidades  e 4 Unidades diferentes, 

sendo que  inexistem nas delegacias, locais adequados para  quarentena e contenção  de uma 

possível contágio. Os presos alojados na galeria de seguro,  são na maioria, presos da cidade 

de Guarapuava, com familiares aqui residentes, sendo estes prejudicados com o 

distanciamento do preso para outras cidades, devido valores financeiros. Além de que os 

presos advindos de outras cidades, distante de seus familiares, podem gerar uma situação de 

insatisfação e acarretar prejuízos a segurança interna.  Solicitamos que o SINDARSPEN, possa 

realizar o levantamento dessa situação e apresente ao DEPEN, que não há justificativa para 

essa transferência imediata, nem caráter emergencial, como prevê a própria Portaria nº 40 e 

atenda o pedido para que não seja realizada a transferência destes presos. 

 Nos colocamos a disposição para esclarecimentos e aguardamos retorno. 

Atenciosamente 

Policiais Penais 
Penitenciária Industrial de Guarapuava 

 
A/c 
Jose Roberto Neves 
Vice-Presidente SINDARSPEN 

 



 

 


